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Frida Adolfsson, sekreterare
Justerat den 28 maj 2019 .

Georg Barsom (KD), ordförande

Ulf Gustafsson (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 maj 2019.
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§ 50 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Ulf Gustafsson (SD), med Bjarne Svantesson (M) som ersättare, utses att
justera protokollet den 28 maj 2019.

§ 51 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga
frågor
Ärendebeskrivning

Ärendelistan fastställs utan ändringar.

§ 52 Anmälan om jäv
Ärendebeskrivning

Ingen anmälan om jäv.

§ 53 Tilläggsanslag och ombudgetering 2019 - beslut
Ärendenummer: Nf 471/2018
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har fattat beslut angående tilläggsanslag och
ombudgeteringar som påverkar Funktionsstödsnämnden. Det handlar om:
- Överfört resultat från 2018
- Hyreskompensation
- Löneökning 2019
- Ombudgetering
- Kompensation för karensavdrag
- Standardarbetsplats-administrativa datorer
- Kompensation för Personalomkostnadspålägg (PO) för förtroendevalda
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2019-05-09
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
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- Programnämnd social välfärds förslag om tilläggsanslag och ombudgetering
antas.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 54 Delårsrapport med prognos 1 2019 - beslut
Ärendenummer: Nf 408/2019
Handläggare: Amanda Appel, Annelie Fridman
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för funktionsstöd har sammanställt en delårsrapport t.o.m. den
30 april med prognos 1 för 2019.
Funktionsstödsnämndens avvikelse för perioden januari t.o.m. april visar ett
underskott med -2,2 miljoner kronor (mnkr) mot periodiserad budget.
Intraprenaden Socialpsykiatrin har ett överskott för perioden med 0,9 mnkr.
Prognosen visar ett underskott med 10,9 mnkr där intraprenaden har ett
underskott på -0,8 mnkr.
Förvaltningen påvisar därmed inte en ekonomi i balans i utfall för perioden
eller på helår enligt prognosen utan behöver arbeta med effektiviseringar och
åtgärder under året för att närma sig en nollavvikelse i resultatet.
Tillsynprocessen inom förvaltningen fungerar bra och verksamheten ser till att
eventuella avvikelser snabbt tas omhand.
Beslutsunderlag

- Delårsrapport med prognos 1, 2019
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
1. Funktionsstödsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
3. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå en ekonomi i
balans.
Yrkande

Pia Delin (L) och Sara Ishak (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
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Proposition

Ordförande Georg Barsom (KD) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga bifall till Förvaltningen för funktionsstöds förslag och
finner att Funktionsstödsnämnden beslutar enligt det.
Därefter ställer ordföranden Pia Delin (L) och Sara Ishaks (M) yrkande om att
få lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
Funktionsstödsnämnden beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
1. Funktionsstödsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
3. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå en ekonomi i
balans.
4. Pia Delin (L) och Sara Ishak (M) får lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.

§ 55 Ekonomi i balans - information om
resursfördelningsmodeller
Ärendenummer: Nf 282/2019
Handläggare: Åsa Tiderman
Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet den 14 mars 2019 beslutades att förvaltningen får till
uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans för 2019.
Vid dagens sammanträde informerar verksamhetschef Åsa Tiderman om
resursfördelningsmodeller i Grupp- och Servicebostad.
Beslutsunderlag

- Muntlig information
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.
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§ 56 Fördelning ur nämndens planeringsreserv - service,
reparation och reservdelar till förvaltningens cyklar
Ärendenummer: Nf 410/2019
Handläggare: Amanda Appel
Ärendebeskrivning

Funktionsstödsnämnden har i budget 2019 en planeringsreserv på 778 000
kronor som ska finansiera oförutsedda kostnader under året.
Nämnden föreslås att genom medel från planeringsreserven finansiera
satsningar som riktar sig till servicemottagarna genom kvalitetshöjande
aktiviteter och insatser:
- 10 000 kronor för kostnader som kan hänföras till service, reparation och
reservdelar till de cyklar som tidigare köpts in till förvaltningens
servicemottagare via nämndens planeringsreserv
Förslaget uppgår till en total summa om 10 000 kronor
Tidigare förslag för finansiering av planeringsreserven uppgår till en summa
om 550 000 kronor.
Planeringsreserven uppgår efter ovanstående budgetjusteringar till 218 000
kronor.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2019-05-09
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Medel motsvarande 10 000 kronor fördelas från planeringsreserven till
service, reparation och reservdelar till de cyklar som tidigare köpts in till
förvaltningens servicemottagare via nämndens planeringsreserv.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.
Sara Ishak (M), Bjarne Svantesson (M), Kerstin Ejdertoft (M), Pia Delin (L)
och Thomas Rasmusson (L) avstår från att delta i beslutet.
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§ 57 Individens behov i centrum (IBIC) - Information
Handläggare: Anna Palmér
Ärendebeskrivning

I Förvaltningen för funktionsstöd pågår införandet av arbetssättet Individens
behov i centrum (IBIC). Det är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt
för de som arbetar med människor utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Till dagens
sammanträde har planerare Anna Palmér bjudits in för att informera om IBIC.
Beslutsunderlag

- Muntlig information
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 58 Verksamhetschef enligt HSL - beslut
Ärendenummer: Nf 396/2019
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

Den 30 januari 2019 beslutade Kommunfullmäktige om en revidering av
reglementet för bland annat Funktionsstödsnämnden. Revideringen syftar till
att förtydliga vilka nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården
inom sitt verksamhetsområde.
I det reviderade reglementet framgår att Funktionsstödsnämnden utövar
ledningen av hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde och ansvarar
för att det finns en verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Nämnden behöver således utse en verksamhetschef enligt HSL.
Medicinskt ansvariga har förordat att förvaltningschef utses till
verksamhetschef enligt HSL.
Ärendet bereddes tillsammans med MAS och MAR för nämndens presidium
den 2 maj 2019.
Beslutsunderlag

- Förvaltningen för funktionsstöds tjänsteskrivelse, 2019-05-09
- Medicinskt ansvarigas tjänsteskrivelse, 2019-04-26
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Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Förvaltningschef utses till verksamhetschef enligt HSL.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 59 Ordförandens information
Ärendebeskrivning

Ordförande Georg Barsom (KD) informerar om sommaraktiviteter i
Brunnsparken och en vårmarknad som anordnas av förvaltningens
verksamheter. Funktionsstödsnämndens ledamöter är välkomna att delta.
Alla ledamöter har vid sammanträdet fått ta del av den så kallade "Kort-VP:n"
- förvaltningens verksamhetsplan i överskådligt format. Denna sprids i
verksamheterna.
Beslutsunderlag

- Muntlig information
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.

§ 60 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Johanna Viberg presenterar en sammanfattning
av Budgetberedning 2020-2022 som ägde rum den 2 maj 2019, där
kommundirektörens styrgrupp och ledningsgrupp, samt alla nämnders
ordföringar deltar.
Beslutsunderlag

- Powerpoint-presentation (Ks 848/2019)
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:

8 (9)

ÖREBRO

Protokoll

- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 61 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 391/2019
Ärendebeskrivning

Inför nämndens sammanträde den 16 maj 2019 redovisar förvaltningen beslut
som tagits med stöd av delegation under april 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1–30 april 2019.
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.

§ 62 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Nf 392/2019
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för funktionsstöd anmäler handlingar som bedömts relevanta
för nämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag

- Samverkansprotokoll, ojusterat, 2019-04-09
Förslag till beslut

Förvaltningen för funktionsstöds förslag till Funktionsstödsnämnden:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut

Funktionsstödsnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för funktionsstöds förslag.
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Liberalerna
Särskilt yttrande
Ärende 5
Ärendenu mmer: NF408/20 19
"Delårsra pport med prognos 1 2019"

~ moderaterna
Funktions stödsnämn den
Örebro kommun
2019-05-1 4

Verksamhetens kvalite får inte äventyras
Funktions stödsnämn den har på senare tid stått inför stora utmaninga r genom stora besparingskrav, inte
minst inom grupp- och servicebostad. Verksamh eten är lagstadgad och kommune n bär ett stort ansvar
för berörda medborgare. Det underskott som prognosen visar är oroväckan de och får inte äventyra
verksamh eternas kvalite. Trots att prognosen var mer eller mindre väntad, saknas en tydlig
åtgärdsplan. Att det krävs ett långsiktig t arbete med både nya arbetssätt och ökat samarbete är
nödvändig t och självklart. Men det behövs även konkreta förslag på hur detta ska genomföras, vilka
åtgärder som man tänker sig. Det är något som vi upplever saknas i skrivelsen och som vi vill särskilt
belysa. Detta kräver en kraftansträngning. De styrande partierna behöver ta sitt ansvar i att skapa de
rätta förutsättningarna för nämndens verksamh et för att lyckas med en god kvalite och fä en ekonomi
i
balans.
Eftersom delårsrapporten beskriver utfallet för året väljer vi moderater och liberaler att bifalla förslag
till beslut.

För Nya ModeraJern~s.grup p i nämnden

~
Sara Jshak (M)

c.--

"r Lib rale oas grupp i nämnden

·lQ:

Pia Delin (L)

